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VÝLET ZA KAPŘÍKEM METLÍKEM
Na námět našeho dalšího projektového dne nás nasměrovala třeboňská Městská knihovna. V e-mailu
nás oslovila vedoucí knihovny paní Petrová, zda bychom se nechtěli účastnit autorského
čtení mladého spisovatele Jana Přeučila. S radostí jsme souhlasili a na besedu jsme se pečlivě
připravili.
Na hodinách čtení se paní učitelka Langerová věnovala doporučeným webovým stránkám www.kaprikmetlik.cz. Seznámili se tak s životem pana spisovatele a s přibližným obsahem jeho
knížek. Přečetli si i pár ukázek z prvního dílu trilogie knih.
Nastal náš den D 20. listopadu. Ráno jsme se s dětmi sešli v budově školy, řekli jsme si o bezpečnosti
při jízdě autobusem a pohybování se v silničním provozu, upřesnili jsme si pravidla chování v
knihovně. A konečně jsme vyšli směrem k lužnické autobusové zastávce. Bohužel s námi pro nemoc
nemohli jet Vendulka s Pepou.
Děti ukázněně nastoupily do autobusu, cestou jsme si pojmenovávali okolní rybníky a přemýšleli
jsme, jak asi bude probíhat beseda se spisovatelem. Z třeboňského autobusového nádraží jsme se
přemístili do knihovny, bylo ještě brzy, ale do knihovny nás už pustili. Děti se nasvačily – posilnily na
besedu. Po té jsme se v čítárně vystřídali s dětmi třeboňského 2. ročníku ze ZŠ Na Sadech.
Pan spisovatel byl na spisovatele mladý. Ale poutavě dětem četl a pěkně si s nimi povídal. Děti čtení
moc zajímalo a bavilo. Seznámil děti s hrdiny knížek a přečetl asi čtyři ukázky. Na konci besedy si děti
mohly koupit jeho knihy a nechat si je vlastnoručně podepsat od autora. Někteří si i zakoupili
předměty s obrázkem kapříka Metlíka : obaly na sešity, pravítka, záložky nebo placky.

Na autorském čtení jsme byli společně s kamarády malotřídní školy z Majdaleny. Všichni jsme si
vyzkoušeli například řeč rybiček. Zopakovali jsme si, kolik druhů sladkovodních ryb vlastně známe.
Někteří mezi námi již v tomto věku jsou vášnivými rybáři, tak před panem spisovatelem perlili ☺.
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Návštěvou knihovny ale náš výlet nekončil. Měli jsme domluvenou prohlídku základní školy Na
Sadech. Protože jsem na této škole dříve učila, mohla jsem děti provést po budově a měli jsme i
příležitost nahlédnout do výuky první třídy. Paní učitelka Velserová se nás ráda ujala, s žáky jsme si
zarecitovali nějaké básničky, podívali jsme se, co se momentálně učí a společně jsme si i zazpívali.
Po té jsme šli do třeboňské školní jídelny. Děti si tak vyzkoušely stolovat i v jiném prostředí než je
jídelna u nás ve škole. Někdo se zde orientoval velice dobře, ale někdo byl z velkého prostoru a
přemíry dětí rozrušený a nesvůj. Ale brzy jsme si všichni zvykli.
Děti se tak mohly seznámit s budoucí školou a jídelnou, do kterých popřípadě mohou chodit po
ukončení čtvrtého ročníku ZŠ Lužnice.
Ve 12.30 h. nám jel zpáteční autobus. Pěkně jsme se s plným bříškem usadili a vyjeli jsme směrem
k naší malé školičce. Po cestě jsme si vyprávěli zážitky z výletu.
Dětem se výlet moc líbil. Doufám, že městská knihovna nás brzy na další besedu s nějakým
spisovatelem opět pozve.
Další aktivity týkající se tohoto tématu se promítali do dalších vyučovacích hodin: výtvarné výchovy,
slohu, matematiky i českého jazyka.

